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1:1, 2 

ਸਲਾਮ: ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਜਹੜੇ ਸਾਡੇ 
ਸਮਾਨ ਅਮੋਲਕ ਵਨਹਚਾ ਨੰੂ 

ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ 

2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਰਸ ਲ ਦਾ ਇਖਹਤਆਰ ਇੱਕ ਮੱੁਦਾ ਿੈ। ਹਝੜ੍ਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਿਕ 
ਕੋਲ ਉਤਿਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਿਕ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਇਖਹਤਆਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
ਪਤਰਸ ਦ ੇਕੁਝ ਪਾਠਕ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦ ੇਪਰਿਾਵ ਿੇਠ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸ ਲ 
ਦ ੇਿਬਦਾਂ ਨਾਲ ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇਗਾਂ ਤਾਂ ਰਸ ਲ ਦਾ ਇਖਹਤਆਰ 
ਇੱਕ ਮੱੁਦਾ ਬਹਣਆ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਅਰੂੰਿਕ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਿ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੜ੍ੀ ਹਸਆਣਪ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ 
ਹਸਰ ਰੱਹਖਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੂੰ ਿੀਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ 

ਅਰੰਭਕ ਸਲਾਮ (1:1, 2) 
1ਵਲਖਤ ਮ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਵਜਹੜਾ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। 

ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ ਦਾਤੇ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਮ 
ਦ ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਅਮੋਲਕ ਵਨਹਚਾ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 2ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਅਤੇ 
ਵਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਦ ੇਵਗਆਨ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਹ ੰ ਦੀ ਜਾਿੇ। 

ਆਇਤ 1. ਿਾਲਾਂਹਕ NASB ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਰੂੰਿ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਿਬਦਾਂ ਤੋਂ 
ਕਰਦੀ ਿੈ, ਹਫਰ ਵੀ, ਮ ਲ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ “ਹਿਮਓਨ” ਦ ੇਪਰਮਾਣ ਹਮਲਦੇ ਿਨ।1 “ਿਮਊਨ” 
(Σίμων, ਸਾਈਮੋਨ) ਰ ਪ ਯ ਨਾਨੀ ਹਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਨ ੂੰ  ਛੋਟਾ ਕਰਨ 
ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਿੈ। “ਹਿਮਓਨ” (Συμεών, ਸੁਮੇਓਨ), ਹਜਸ ਨ ੂੰ  “ਹਸਮੀਓਨ” ਵੀ ਹਲਹਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਇਬਰਾਨੀ/ਅਰਾਮੀ ਨਾਮ ਦ ੇ ਉਚਾਰਨ ਦ ੇ ਬਿੁਤ ਨੇੜ੍ੇ ਿੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ 
ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  “ਹਿਮਓਨ” ਹਸਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਰਸ ਲਾਂ 15:14 ਹਵਚ ਸਦਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 
ਜੇਕਰ 2 ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  ਹਫ਼ਹਲਸਤੀਨ ਦ ੇਸੂੰਦਰਿ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਫਰ ਇਿ 
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ਸਪੱਿਟ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅਰੂੰ ਿਕ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਪੁਰਾਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਉਂ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

“ਹਿਮਓਨ” ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਦ ੇਸੂੰਕੇਤ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ ਇਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹਮਲਦੇ ਿਨ: ਹਿਮਓਨ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋ ਹਯਸ  ਦੇ ਮਾਹਪਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਹਮਹਲਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਦਰ ਹਵਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਆਏ ਸਨ 
(ਲ ਕਾ 2:25, 34), ਹਯਸ  ਦੀ ਵੂੰ ਿਾਵਲੀ ਹਵਚ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ (ਲ ਕਾ 
3:30) ਅਤੇ ਅੂੰ ਤਾਹਕਯਾ ਦ ੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ (ਰਸ ਲਾਂ 13:1)। 
ਸਰਲਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਹਟੱਪਣੀਆਂ ਹਵਚ ਅਸੀਂ “ਿਮਊਨ” ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਇੂੰਜੀਲ ਦ ੇਹਵਰਤਾਂਤਾਂ ਹਵਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤ ੇਯ ਿੂੰਨਾ ਹਵਚ, “ਿਮਊਨ ਪਤਰਸ” ਨਾਮ 
ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਗਟ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਅੂੰ ਹਦਰਯਾਸ ਦ ੇ ਨਾਮ ਦ ੇ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਕਰ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਨ ੂੰ  
“ਿਮਊਨ ਪਤਰਸ” ਦਾ ਿਰਾ ਆਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ (ਯ ਿੂੰਨਾ 1:40), ਿਾਲਾਂਹਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਜਦ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅੂੰ ਹਦਰਯਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਹਵਚ 
ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਵੇਰਵੇ ਹਵਚ ਅੂੰ ਹਦਰਯਾਸ “ਿਮਊਨ” ਨ ੂੰ  ਹਯਸ  ਕੋਲ ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਹਯਸ  ਿਮਊਨ ਨ ੂੰ  “ਕੇਫ਼ਾਸ” ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ 
ਹਕ “ਪਤਰਸ” ਦਾ ਅਰਾਮੀ ਰ ਪ ਿੈ। ਦੋਿਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ “ਚਟਾਨ,” ਪਰ ਪਤਰਸ ਨ ੂੰ  
ਇੂੰ ਜੀਲ ਦ ੇਹਵਰਤਾਂਤਾਂ ਹਵਚ ਹਸਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਿੀ ਕੇਫ਼ਾਸ ਸਦਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਪਤਰਸ 
ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਗਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਕੁਹਰੂੰ ਥੀਆਂ ਹਵਚ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਸ ਲ ਦ ੇਨਾਮ ਵਜੋਂ 
ਕੇਫ਼ਾਸ ਨ ੂੰ  ਹਲਖਣਾ ਪਸੂੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਕੋਈ ਿੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ “ਿਮਊਨ” ਅਤੇ 
“ਪਤਰਸ” ਿਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋੜ੍ ਕੇ ਹਲਹਖਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ “ਿਮਊਨ ਪਤਰਸ” 
ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸਕ,ੇ ਹਜਵੇਂ ਹਕ “ਹਯਸ ” ਅਤੇ “ਮਸੀਿ” ਨ ੂੰ  ਜੋੜ੍ ਕੇ “ਹਯਸ  ਮਸੀਿ।” ਅਹਜਿਾ 
ਨਿੀਂ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋੜ੍ ਕੇ ਹਲਖਣ ਹਪੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿੱਤਵ ਿੈ; 
ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਇਿ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ 
“ਹਿਮਓਨ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣ ਸਕਣ। 

1 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਰਸ ਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹਸਰਫ਼ “ਪਤਰਸ, ਹਜਿੜ੍ਾ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ 
ਦਾ ਰਸ ਲ ਿਾਂ” ਵਜੋਂ ਹਦੱਤੀ ਸੀ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਆਹਖਆ। ਇੱਥੇ 
ਉਿ “ਿਮਊਨ ਪਤਰਸ,” ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਸੀ। ਹਜਸ ਿਬਦ ਨ ੂੰ  
NASB ਨੇ “ਦਾਸ” ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਉਿ ਗੁਲਾਮ (δοῦλος, ਡੁਓਲੋਸ) ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਿਬਦ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ (ਰੋਮੀਆਂ 1:1; 
ਹਫ਼ਹਲੱਪੀਆਂ 1:1)। “ਰਸ ਲ” ਿਬਦ ਕਦੇ-ਕਦੇ “ਬਾਰਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਦਾ ਿੈ। 
ਰਸ ਲਾਂ 1:21–26 ਹਵਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਦਖਾਈ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਕਉਂ ਮਸੀਿੀ ਲੋਕ ਰਸ ਲਾਂ ਦੀ 
ਹਗਣਤੀ ਬਾਰਾਂ ਿੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ “ਬਾਰਾਂ” ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਹਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 
ਕੀਤਾ (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 15:5)। ਇਸੇ ਸੂੰਦਰਿ ਹਵਚ, ਅਹਜਿਾ ਜਾਪਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਨੇ 
“ਬਾਰਾਂ” ਨ ੂੰ  “ਸਿਨਾਂ ਰਸ ਲਾਂ” ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹਵਚ ਰੱਹਖਆ (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 15:7)। ਬਾਅਦ 
ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿ  ਦ ੇਿਰਾ ਯਾਕ ਬ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਗਹਣਆ, ਪਰ 
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ਗਲਾਤੀਆਂ 1:19 ਹਵਚ ਉਸ ਨੇ ਯਾਕ ਬ ਨ ੂੰ  ਬਾਕੀ ਰਸ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਰੱਹਖਆ। ਜਦ 
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਹਕ, “ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਥਾਹਪਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, 
ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ ਲਾਂ ਨ ੂੰ ” (1 ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ 12:28) ਅਤੇ “ਉਿ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ . . . ਕਰਕ ੇ
ਦ ੇਹਦੱਤਾ” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:11), ਤਾਂ ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ “ਰਸ ਲਾਂ” ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਉਸ ਨੇ ਹਸਰਫ਼ “ਬਾਰਾਂ” ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਪੌਲੁਸ ਆਪ ਇੱਕ ਰਸ ਲ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਰਾਂ 
ਹਵੱਚੋਂ ਨਿੀਂ ਸੀ। 

ਇਿ ਤਾਂ ਸਪੱਿਟ ਿੀ ਿੈ ਹਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ “ਰਸ ਲ” ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ 
ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦ ੇਅਰਥ 
ਨਾਲ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਇਸ ਿਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ “ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਘੱਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ,” ਜਾਂ 
ਿਾਇਦ, “ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਹਮਿਨ ’ਤ ੇਘੱਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ।” ਇਿ ਹਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦੇ 
ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਦ ਤ ਵੱਲ ਵੀ ਸੂੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਾਵ ਨਾਲ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ 
ਬਰਨਬਾਸ “ਰਸ ਲ” ਸਨ (ਰਸ ਲਾਂ 14:4, 14)। ਰਸ ਲਾਂ 14 ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਇਸ 
ਕਰਕ ੇਆਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਸੀਹਰਯਾ ਦ ੇਅੂੰ ਤਾਹਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦ ੇਲਈ 
“ਰਾਜਦ ਤ” ਸਨ। ਲ ਕਾ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇ“ਰਸ ਲ” ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 
’ਤ ੇਕੀਤੀ, ਅਰਥਾਤ “ਬਾਰਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ” ਲਈ। ਿਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨ ੂੰ  
“ਰਸ ਲ” ਨਿੀਂ ਆਹਖਆ, ਹਸਰਫ਼ ਰਸ ਲਾਂ 14:4, 14 ਹਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਇੱਕ ਵਰਗ ਦ ੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੌਲੁਸ ਲਈ “ਰਸ ਲ” ਦ ੇ ਮਾਇਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਹਵਚ ਇੱਕ 
ਇਖਹਤਆਰ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਇਿ ਮਸੀਿ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ 
ਹਜੱਥੋਂ ਰਸ ਲ ਨ ੂੰ  ਇਖਹਤਆਰ ਹਮਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ 
“ਰਸ ਲ,” ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਿੀ 
ਸੀ, ਹਜਿੜ੍ੀ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਹਮਲੀ ਸੀ।2 

ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਖਹਤਆਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਦ ਜ ੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸੂੰਤੁਲਨ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਹਖਆ। ਉਸ ਨੇ 
ਹਲਹਖਆ, ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਜਹੜੇ . . . ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਅਮੋਲਕ ਵਨਹਚਾ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਹੋਏ ਹਨ। ਰਸ ਲ ਹਵਿਵਾਸੀਆਂ ਹਵਚਕਾਰ “ਪਾਦਰੀ” ਅਤੇ “ਸੂੰਗਤ” ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਟੀ 
ਹਰਿਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਰਸ ਲ ਦੀ ਹਨਿਚਾ ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਦ ੇ“ਸਮਾਨ” ਸੀ। 
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਹਵਚ “ਹਨਿਚਾ” ਿਬਦ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿ  ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਹਨਿੱਜੀ ਿਰੋਸੇ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ (ਵੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:1) ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਸੀਿੀ 
ਡਾਕਹਟਰਨਾਂ ਦ ੇਸਮ ਿ ਵੱਲ ਇਿਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ (ਯਿ ਦਾਿ 3)। ਜਦਹਕ ਦੋਿਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਅਰਥ ਇਸ ਸੂੰਦਰਿ ਹਵਚ ਢੁਕਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਉਪਪਦ ਨਾ ਲੱਗਾ ਿੋਣ 
ਕਰਕ ੇ(“the faith” ਦੀ ਬਜਾਇ “faith”) ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਹਨਕਲਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਹਰਿਾ ਸੀ ਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਵਿਵਾਸ, ਆਪਣਾ ਿਰੋਸਾ, 
ਪਰਮੇਿੁਰ ’ਤ ੇਰੱਹਖਆ ਸੀ। 

“ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਿਨ” ਹਲਖਣ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਾਵ ਇਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ 
ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  “ਹਨਿਚਾ” ਹਨਿਹਕਹਰਆ ਰ ਪ ਹਵਚ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਿੈ। ਮਸੀਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
“ਹਨਿਚਾ” ਤਦ ਪਰਾਪਤ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਜਦ ਉਿ ਮਸੀਿ ਦ ੇ ਸੁਨੇਿੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਦੇ ਿਨ, ਉਸ ’ਤੇ 
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ਹਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਰੋਸਾ ਪਰਿ  ਹਵਚ ਰੱਖਦੇ ਿਨ। “ਹਨਿਚਾ” ਅਹਜਿੀ 
ਦਾਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਰਮੇਿੁਰ ਕੋਲੋਂ  ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਚੋਣ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿੈ ਹਜਿੜ੍ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਵੇਲੇ ਉਿ 
ਖੁਿਖਬਰੀ ਸੁਣਦਾ ਿੈ। ਜਦ ਲ ਕਾ ਨੇ ਹਲਹਖਆ, “ਕੁਹਰੂੰਥੀਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ 
ਹਨਿਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਪਹਤਸਮਾ ਹਲਆ” (ਰਸ ਲਾਂ 18:8), ਤਾਂ ਉਸ ਦ ੇਕਹਿਣ ਦਾ ਿਾਵ 
ਿੋਰ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਸਗੋਂ ਇਿ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਆਪਣਾ ਿਰੋਸਾ ਮਸੀਿ ਹਵਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 
ਰਿੇ ਸਨ। ਦੋ ਹਿੂੰਨ ਮ ਲ ਦ ੇ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਿਾਿਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨ ੂੰ   
ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ πίστις (ਹਪਸਹਤਸ ), ਅਰਥਾਤ “ਹਨਿਚਾ” ਅਤੇ πιστεύω 

(ਹਪਸਤੇਓ ), ਅਰਥਾਤ “ਪਰਤੀਤ” ਇੱਕ ੋਯ ਨਾਨੀ ਮ ਲ ਤੋਂ ਿਨ। 
ਹਜਸ ਹਨਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਪਤਰਸ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਰ  

. . . ਦ ੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਸੀ। “ਿਰਮੀ” ਜਾਂ “ਿਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ 
ਜਾਣਾ” ਇੱਕ ੋ ਯ ਨਾਨੀ ਿਬਦਾਂ ਦ ੇ ਸਮ ਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ 
ਆਇਤ ਹਵਚ “ਿਰਮ” ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਿਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹਨਰਦੋਿ 
ਘੋਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦ ੇਿਾਵ ਅਕਸਰ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਜੱਜ 
ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦ ੇ ਿੱਕ ਹਵਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ 
ਹਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  “ਹਨਰਦੋਿ” ਘੋਹਿਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ 
ਇਸ ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਿਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਮਸੀਿ ਦ ੇਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਹਵਚ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਾਸਹਚੱਤ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਨ ੂੰ  ਹਨਰਦੋਿ ਘੋਹਿਤ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਿਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਪਤਰਸ ਦ ੇ ਮਨ ਹਵਚ ਿਾਇਦ ਕਨ ੂੰ ਨੀ 
ਿਾਵ ਹਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿੀਂ ਸੀ। “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਿਰਮ” ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਾਵ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦੇ 
ਸਿੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦ ੇਪਾਠਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਨਿਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤ 
ਿੋਈ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਪਰਮੇਿੁਰ ਨੇ ਸਿੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਅਰਥਾਤ, ਉਿ 
ਆਪਣ ੇਵਾਇਦੇ ਦ ੇਪਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰੇਮ ਹਯਸ  
ਮਸੀਿ ਦ ੇਰ ਪ ਹਵਚ ਪਰਗਟ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਹਜਸ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਿਰਜਾਨੇ ਦੀ ਿਰਪਾਈ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਦ ੇਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ ਹਦੱਤੇ। 

ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਔਖਾ ਿੈ। ਕੀ ਇਿ “ਪਰਮੇਿੁਰ ਦਾ 
ਿਰਮ” ਅਤੇ “ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਹਯਸ  ਮਸੀਿ ਦਾ ਿਰਮ ਿੈ”? ਇਿ ਅਰਥ KJV ਵੱਲੋਂ  
ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। “ਸਾਡੇ” (ἡμῶν, ਿੇਮੋਨ) ਿਬਦ ਹਸਰਫ਼ ਦ ੋ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਿੋਇਆ ਿੈ। ਤਰਕਪ ਰਨ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਤਾਂ “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਿੁਰ” 
(NASB) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਹਫਰ “ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ” (KJV) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿੈ। ਪਰ ਹਫਰ ਵੀ, ਯ ਨਾਨੀ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਦ ੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ 
ਪਰਤੀਤ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨ ੂੰ  ਡਾਕਹਟਰਨ ਦੇ ਿਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  NASB ਦਾ 
ਅਨੁਵਾਦ ਹਮਲਦਾ ਿੈ, “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ ਦਾਤੇ ਵਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਰਮ ਦੇ 
ਰਾਿੀਂ।” ਇਸ ਹਵਚ ਕੋਈ ਸੂੰਦੇਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਸਿੀ ਅਰਥ ਿੈ। 

ਪਤਰਸ ਹਯਸ  ਨਾਸਰੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਮੇਿੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੂੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ 
ਹਵਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ (1:11; 2:20; 3:2, 18), ਉਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ “ਪਰਿ  ਅਤੇ 
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ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਹਕ ਉਸ ਦਾ ਇਿਾਰਾ ਪਰਮੇਿੁਰਤਾਈ ਦ ੇ ਇੱਕੋ 
ਹਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦ ੇਿਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾਅਹਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਹਰਜ ਕਰ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿਨ ਜੋ 
ਆਖਦੇ ਿਨ ਹਕ ਹਯਸ  ਨ ੂੰ  ਰਹਚਆ ਹਗਆ ਸੀ, ਉਿ ਪਰਮੇਿੁਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।3 

ਆਇਤ 2. ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਰਸ ਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ 
ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਿ ਿਬਦ ਤ ਹਾਡ ੇਲਈ ਵਕਰਪਾ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹ ੰ ਦੀ ਜਾਿੇ 
ਯ ਨਾਨੀ ਿਾਿਾ ਹਵਚ 1 ਪਤਰਸ 1:2 ਦ ੇਨਾਲ ਿ -ਬ-ਿ  ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ ਰ ਅਤੇ ਵਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਦ ੇ ਵਗਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨ ੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਹੜ੍ਆ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ-
ਹਜਵੇਂ ਪੱਤਰ ਅਗਾਂਿ ਵਿਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਸਪੱਿਟ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਕ ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ “ਹਗਆਨ” 
ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਤਫ਼ਾਕ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਹਵਚ ਿੀ ਇਿ ਿਬਦ 
ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਰਸ ਲ ਨੇ ਇਸ ਿਬਦ ਦੇ ਆਮ ਰ ਪ γνῶσις 

(ਨੌਹਸਸ ) ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਤਕੜ੍ੇ ਰ ਪ ἐπίγνωσις (ਏਹਪਗਨੌਹਸਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 
ਇਿ ਸੂੰਿਵ ਿੈ ਹਕ ਅਹਿਆਇ 2 ਹਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਝ ਠੇ ਗੁਰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਅਹਜਿਾ 

“ਹਗਆਨ” ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਹਜਿੜ੍ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ 
ਜਾਣ ਦਾ ਿੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ੇ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਸਪੱਿਟ 
ਵੇਰਵਾ ਇਿ ਹਸਆਣਨ ਹਵਚ ਔਹਖਆਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਹਕਸ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਵਿੇਰੇ 
ਹਗਆਨ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ। ਇਿ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਿੈ ਹਕ 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚ 
ਸੂੰਕੇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਹਸੱਹਖਆ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਸਵਾਦ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ਮੂੰਨ ਹਲਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹਕ 
ਦ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਹਵਚ ਹਵਕਹਸਤ ਿੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹਸੱਹਖਆ ਸੀ। ਉਿ ਉਪਦੇਿਕ 
ਇੱਕ ਹਵਿੇਿ ਹਗਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਹਜਿੜ੍ਾ ਪੇਚੀਦਾ 
ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿੁਤ ਵਿੀਆ ਹਦਰੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦ ੇ ਕੁਝ 
ਹਵਆਹਖਆਕਾਰ ਮ ਲ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰੇਕ “ਹਗਆਨ” ਿਬਦ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਸਵਾਦ 
ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਿਨ। ਅਹਜਿੇ ਸੂੰਬੂੰ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਸੂੰਿਵ ਿੈ। 2 ਪਤਰਸ ਹਵਚਲੇ 
ਝ ਠੇ ਗੁਰ ਆਂ ਅਤੇ ਦ ਜੀ ਸਦੀ ਦ ੇ ਰਿੱਸਵਾਦੀ ਉਪਦੇਿਕਾਂ ਹਵਚਲਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿ ਬਿੁਤ ਿੀ 
ਨਾਜ਼ਕੁ ਿਾਹਗਆਂ ਨਾਲ ਬੱਿਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

ਹਟੱਪਣੀਆਂ 
1“ਹਿਮਓਨ” ਦੀ ਬਜਾਇ “ਿਮਊਨ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿ ਅਰਥ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ 

ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਕ “ਿਮਊਨ” ਨ ੂੰ  ਮ ਲ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਵਿੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਹਕਸੇ ਇੱਕ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰ ਪ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। NIV ਦੀ ਿ ਹਮਕਾ 
ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਪੱਿਟ ਕਰ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। 2“ਰਸ ਲ” ਿਾਇਦ ਿੀ ਹਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਿੀ ਰਿੀ 
ਿੋਵੇ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਜੇਮਸ ਵਾਲਟਰਸ ਨੇ ਆਹਖਆ ਿੈ। (ਜੇਮਸ ਵਾਲਟਰਸ, ਐਸੇਜ਼ ਆਨ ਵੁਮੇਨ ਇਨ ਅਰਹਲਏਸਟ 
ਹਕਰਸਹਚਐਹਨਟੀ ਹਵਚ “‘ਫ਼ੀਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਯ ਹਨਆ(ਸ)’ – ਰੋਮੀਆਂ 16:1–2, 7,” ਸੂੰ ਪਾਦਨ ਕੈਰਲ ਔਸਬਰਨ 
[ਜੋਪਹਲਨ, ਹਮਜ਼ ਰੀ: ਕਾਲੇਜ ਪਰਸੈ, 1993], 1:185–90.) ਜੌਨ ਪੇਂਟਰ ਦੇ ਹਸੱਟ ੇ ਨ ੂੰ  ਪਰਮਾਹਣਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਰਮਾਣ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਿਨ ਹਕ ਰਸ ਲ ਦੀ ਉਪਾਿੀ ਅਤੇ ਇਖਹਤਆਰ 12 ਚੇਹਲਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਹਿਆ। (ਜੌਨ ਪੇਂਟਰ, 
ਜਸਟ ਜੇਮਸ: ਦ ਬਰਦਰ ਆਫ ਜੀਜ਼ਸ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਡਂ ਟਰਹੈਡਿਨ [ਹਮਨੀਐਪੋਹਲਸ: ਫੋਰਟਰਸ ਪਰੈਸ, 
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1999], 60.) ਇਿ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਿੈ ਹਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਰਲੇ ਿਾਲਾਤ ਨ ੂੰ  ਹਸਆਹਣਆ ਹਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਸ ਲ ਦਾ ਇਖਹਤਆਰ ਹਮਹਲਆ (1 ਕੁਹਰੂੰ ਥੀਆ ਂ 15:8–10), ਿਾਲਾਂਹਕ ਉਿ ਨ ੂੰ  “ਬਾਰਾਂ” ਹਵਚ ਸਥਾਨ 
ਨਿੀਂ ਹਮਹਲਆ ਸੀ। 3ਇਿ ਏਰੀਅਨ ਹਫਰਕ  ਹਸੱਹਖਆ ਸੀ ਜੋ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਹਵਚ ਹਵਕਹਸਤ ਿੋਏ ਸਨ। 
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